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PROLOGO 

Ao encerrarem-se os trabalhos escolares do quinto 
anno, encontra-se o alumno de Medicina em face da 
maior difficuldade de toda a sua vida de estudante. 

O Artigo iç.° do Regulamento da Escola, com a 
data de 1832, como meio de obter o seu diploma, impõe-
Ihe a obrigação de defender uma these, condição SINE 
QUA NON para poder exercer livremente a sua profissão 
e poder colher os benefícios, que ella nem sempre lhe 
pôde dispensar e que nunca podem compensar o muito 
que se perde em tempo, trabalho e dinheiro. 

DURA LEX, SED LEX. Forçoso é pois obedecer, em
bora seja irracional esta disposição, que obriga o novo 
medico a escrever uma dissertação e a expor opiniões, 
que deviam ser suas, quando a sua observação e expe
riência mal começam a exercitar-se. 

. Ainda bem que o rigor da lei não é tão draconiano 
que prive o estudante da liberdade de escolher o assumpto, 
facilitando-lke, até certo ponto, o cumprimento d'esté dever. 
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Mas, por vezes, esta mesma liberdade de escolha é 
mais uma dificuldade a vencer: ê preciso, entre tantos 
assumptos, que sollicitant a nossa attenção, entre tantos 
casos interessantes, que se observam nas Clinicas Hospi

talares, escolher aquelle que, ao par do interesse pura

mente scientifico, allie maior utilidade. 
É confiado na vantagem da sua leitura e na oppor

tunidade dos avisos que n'elle se vão delinear que eu, 
dentro dos metis limitados recursos e da minha pouca ex

periência, vou arcar com as responsabilidades d'esté tra

balho, forçadamente muito incompleto e deficiente. 
Não o destino para ser apreciado pela illustre classe 

medica, para quem nenhum interesse pôde ter ; é um tra

balho de hygiene social, cheio de actualidade para aquelles 
que, ignorando os mais rudimentares princípios, malbara

tam a sua saúde, esquecidos de que sem ella, não pâde 
haver riqueza nem felicidade, tanto individuaes como colle

ctivas. 
São objecto do assumpto, que escolhi, as doenças vené

reas, um dos grandes, senão o maior dos ftagellos da 
nossa epocha : ■ o cancro molle, a blennorragia e a syphilis. 
São três doenças de importância desegual: o cancro molle 
ê nocivo só para o individuo; a blennorragia é nociva para 
o individuo, para a collectividade e para a raça ; a syphilis 
é mais nociva ainda tanto para o individuo, como para a 
collectividade e a raça. 

No fim, e em capitulo especial, farei algumas consi

derações sobre a preferencia que deve darse ao bibrometo 
de mercúrio, como recurso therapeutico no tratamento da 
syphilis. 

Vasto, como ê, o assumpto exige sólidos conhecimen

tos e uma aturada observação. Uma e outra condição me 
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faltam; mas esta deficiência procurarei suppri-la com a 
leitura dos bons mestres, que particularmente se tem inte
ressado, por este capitulo da Pathologia, 

Ê confiado na benevolência do illustre júri, que o 
deve julgar, e na satisfação do. dever cumprido, que eu 
vou abalançar-me á confecção d'esté mais que modesto tra
balho, a que chamarei a minha these. 



Considerações geraes 

As doenças venéreas, como a tuberculose e o alcoo
lismo, constituem os três grandes flagellos da nossa epocha. 

Abrangem três doenças de desigual importância : o 
cancro molle, a blennorragia e a syphilis. 

O estudo detalhado de cada uma d'estas doenças 
bastaria por si para fornecer assumptos para um tratado, 
não só pela sua vastidão, como também pelo seu interesse 
tanto individual como collectivo. 



CAPITULO I 

Cancro molle ou cancro simples 

O cancro molle é uma ulcera venerea, contagiosa, 
inoculavel, auto-inoculavel, devida a um micróbio especial, 
o bacillo de Ducrey. 

Por muito tempo confundido com o cancro syphilitico, 
só em 1852 Bassereau o individualisou, formulando por 
essa occasiâo a sua lei, n3to desmentida pela experiência 
de mais de cincoenta annos : — o cancro simples nâ"o dá 
por contagio sen3o o cancro simples, e o cancro syphilitico 
também nâ"o produz senâ"o a syphilis. 

Durante muito tempo estas duas doenças, tão diffé
rentes pela sua causa, pela sua evolução e pela sua gra
vidade, foram confundidas. 

Nem admira que assim succedesse, se sao frequentes 
os casos de cancro mixto, quer as duas infecções tivessem 
lugar successivamente, quer, na opinião de Rollet, tives
sem lugar simultaneamente. 
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O cancro molle pôde apanhar-se, ou directamente nas 
relações sexuaes, e é o caso mais frequente; quer indire
ctamente, contaminando-se pelos dedos, pelos objectos de 
toilette ou pelos pensos. 

Nada mais se exige que o foramen contagiosum de 
M. Jullien — uma simples abertura no tegmento, por pe
quena ou até imperceptível que seja, e o micróbio especi
fico. É quanto basta. É frequente nos indivíduos pouco 
aceiados, para os quaes a limpeza propria é uma pratica, 
se nâo ignorada, pelo menos esquecida. 

De bom grado passo em silencio os caracteres indivi-
duaes do bacillo pathogenico e os meios de o reconhecer, 
para só prevenir, a quem me 1er, da sua extrema virulên
cia, que durante muitos annos pode permanecer latente, 
no pus e acautela-lo das lesões produzidas no homem por 
este parasita. 

Sâo ulcerações com tendência accentuada para a des
truição das camadas da epiderme. Todas são attingidas 
pelo processo ulcerativo, que rapidamente as destroe, pon-
do-as a descoberto e semelhando granulações carnudas, 
recobertas por uma borra amarellada, friável, marcando os 
limites invadidos pelo cancro. 

A epiderme é rapidamente destruída, como acabo 
de dizer, e as paredes da ulceração infiltradas por uma 
espessa camada de leucocytos, os vasos sao dilatados, 
inflammados e friáveis. Nao ha comtudo, como na syphilis, 
sclerose dos tecidos limitantes: o tecido conjunctive ne-
crosado da derme elimina-se, deixando como único ves
tígio da infecção uma cicatriz perdurável. 

Vamos agora estudar a evolução e os estragos do 
cancro simples. 

Na evolução do cancro, quando inoculado, podemos 
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distinguir très phases: uma de progresso, outra estacionaria 
e outra de reparação. 

Nos cancros inoculados nâ"o ha período de incubação. 
No mesmo dia da infecção nota-se um ligeiro prurido no 
lugar da efracção; no seguinte uma pequena aureola 
avermelhada, inflammatoria; no terceiro a aureola alarga-se 
e no seu centro nota-se o epithelio levantado por um li
quido sero-albuminoso turvo, com formação d'uma pe
quena vesícula, que rapidamente se transforma em vesi-
culo-pustula; no quarto a vesiculo-pustula torna-se numa 
pústula absolutamente purulenta; no quinto a pústula 
abre-se e o pus que ella contem sae, e no seu logar 
nota-se uma perda de substancia cutanea ; no sexto dia 
o cancro patenteia-se com todos os seus caracteres: fundo 
irregular, anfractuoso, rocoberto d'uma borra amarellada, 
mal ligada, serosa e abundante; os seus bordos são des-
collados e cercados por uma aureola inflammatoria, a base 
é molle e nunca apresenta o endurecimento característico 
do cancro syphilitico; a dôr é viva no ponto ulcerado. 

A phase estacionaria pôde durar mais ou menos 
tempo, e a esta succède a phase de reparação. Nesta 
a dôr é cada vez menos intensa, do fundo da ulceração 
elevam-se granulações carnudas, cessa a suppuração, e 
pelos bordos começa a fazer-se a cicatrisação, para ter
minar no centro. 

A cicatriz, a principio é salliente e rosada; depois 
empallidece e deprime-se, deixando um signal indelével, 
circumscripto por um rebordo bem nitido. 

A sua duração varia com o tratamento. Quando é 
convenientemente cuidado, não vae alem de vinte dias; 
em caso contrario pôde durar seis semanas e até mezes 
ou annos. 
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No cancro adquirido por contagio as coisas passam-se 
por modo um pouco différente ; ha quatro períodos ria sua 
evolução: um período preparatório, um período de inicio, 
um período de estado e um período de regresso e repa
ração. 

É dífficil determinar quando principia e quando ter
mina o primeiro período ; porque quasi sempre é impossí
vel contar o tempo decorrido entre o acto contagioso e a 
appariçao do cancro, passando aquelle muitas vezes des* 
apercebido ao doente. 

É em geral entre o terceiro e oitavo dia que as es
tatísticas assignalam a passagem ao período de inicio. 
Este só começa realmente com o apparecimento da ulce
ração : a formação das pequenas vesículas, das vesiculo-
pustulas e das pústulas passa desapercebida, e o doente 
só começa a inquietar-se quando a ulceração o vem des
pertar, e é só então que elle, assustado, vem procurar os 
soccorros do seu medico. Este cancro pôde localisar-se, 
quer sobre as mucosas, quer sobre a pelle. Neste caso 
recobre-o uma crosta semelhante á de outro qualquer can
cro cutâneo. 

No período de estado o cancro simples apresenta-se 
com todos os seus caracteres: a partir do quinto, sexto 
ou sétimo dia, tem forma circular; os bordos accusam 
algumas vezes pequenos recortes, visíveis á lupa ; mas em 
geral sà"o talhados a pique e inteiramente descollados. Sã"o 
cercados por uma aureola inflammatoria, e é á custa dos 
seus bordos que se faz a extensão do cancro. O fundo 
contem uma borra purulenta, e a base, como qualquer 
ferida vulgar, nâ"o é indurecida, nem tâ*o pouco o são os 
seus bordos. 

Este caracter de mollesa tem grande importância cli-
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nica, e só por si, algumas vezes é sufficiente para fazer 
o diagnostico differencial com o cancro syphilitico. 

A suppuraçâ"o é abundante. Quasi sempre se obser
vam vários cancros ao mesmo tempo. A unicidade é ex
cepcional e signal de suspeição de cancro duro. 

A sua duração é egual á do" cancro simples experi
mental. A reparação também se faz do mesmo modo, co
meçando pelos bordos. 

Estes s3o os caracteres clínicos do cancro molle, mas 
pôde apparecer com modalidades diversas: pôde ser exul-
ceroso, attingindo unicamente o corpo papillar; pôde ser 
follicular, semelhando uma pústula de acnea ; pôde ser 
papuloso, herpetiforme ou ecthymatoso ; pôde ser diphte-
roide, recobrindo-se por um exsudato pseudo-membranoso. 

O seu aspecto varia também com a sede. Pôde loca
lisasse na glande ; do sulco balano-prepucial ; no rebordo, 
na face interna ou externa do prepúcio ; pôde occupar o 
freio, onde é frequente, parecendo mesmo haver uma certa 
predilecção por esta locaiisação, e neste caso a ulceração é 
profunda, de longa duração, chegando por vezes a perfu
rar a urethra. Pôde desenvolver-se na propria urethra, no 
seu interior, causando o seu retrahimento. O cancro endo-
urethral é muito raro, mas quando existe produz dores 
extremamente violentas, exasperadas pela pressão e mais 
ainda pela passagem da urina. Neste caso é acompa
nhado por um corrimento análogo ao da blennorragia e 
existe a tumefacçâ"o nodosa da urethra. 

Pôde localisar-se na região anal e estender-se das pre
gas raiadas ao bordo superior do sphyncter interno. Geral
mente o cancro do anus é duplo, ficando um situado 
deante e outro atraz do orifício anal, rodeado cada um 
por uma coroa de pequenos cancros secundários. 
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Esta variedade de cancro é acompanhada por sympto-
mas particulares : tenesmo rectal, dores muito vivas no 
momento da defecaçâ"o e da marcha, ou quando o doente 
permanece sentado durante muito tempo ; outras vezes é 
acompanhado de rectite intensa, com corrimento de vis
cosidades, algumas vezes sanguinolentas. 

O cancro da vulva é quasi sempre follicular, nos 
grandes lábios, e ulceroso nos pequenos, nas carunculas e 
na vagina. No collo uterino começa por uma elevação 
pustulosa, que suppura rapidamente. A sua côr é ama-
relia, o fundo desigual e pouco deprimido, os bordos de 
ym vermelho vivo. 

É caracterisado por uma indolência absoluta ; cicatriza 
rapidamente, e de um para outro dia a ulceração muda 
completamente de aspecto. Taes s3to os caracteres do can
cro molle, tanto no homem como na mulher, quando evo
luciona normalmente. 

Vamos vêr agora quaes sâ"o as suas complicações mais 
importantes. Umas sâ"o banaes, como é a phimosis, a para
phimosis e a erysipela do contorno do cancro ; pôde occa-
sionar hemor.rhagias abundantes, quando o cancro está 
situado na glande e interessa os corpos cavernosos. Estas 
hemorrhagias sao particularmente perigosas, nâo só pela 
perda de sangue que occasionam, enfraquecendo o doente, 
mas principalmente quando se produzem durante o somno, 
sem dôr, e sem que o doente d'isso se aperceba. Citam-se 
casos de doentes que numa só noite perderam um e até 
dois litros de sangue, sem que accordassem (M, Gailleton). 

. Outra complicação, e esta muito frequente é o bubon 
consecutivo, quer a uma lymphangite do dorso da verga, 
com cordões duros e dolorosos, quer ao transporte dos ger
mens infecciosos pelas vias lymphaticas profundas. 
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O bubon pôde ser de natureza phagedenica e occa-
sionar enormaes descollamentos, com propagação ás fossas 
ilíacas. 

No dizer de Ricord, o cancro simples é um bom pae, 
que ama a família e se faz rodear por seus filhos. Em 
volta do cancro primitivo ha quasi sempre pullulação de 
numerosos cancros secundários. 

De todas estas complicações é incontestavelmente 
mais grave o phagedenismo, quer devido a causas locaes 
quer geraes. 

São causas locaes a infecção da visinhança e a phi
mosis, actuando por compressão e estrangulamento. São 
causas geraes a idade do doente, a depressão physica ou 
moral, em que este se encontra, o alcoolismo, a exaltação 
da virulência do agente infeccioso, as associações parasita
rias secundarias. 

Este phagedenismo pôde ser descorticante, e as suas 
lesões só interessam a pelle superficialmente, estendendo-se 
ás coxas, aos lombos e abdomen ; ou pôde ser terebrante 
ganhando em profundidade, como o primeiro ganha em 
superficie. Neste caso pode destruir os órgãos genitaes, a 
urethra, a glande, os corpos cavernosos, occasionando 
assim graves mutilações. Existe ainda uma outra forma 
de phagedenismo serpeginoso, que pôde durar dois ou três 
annos, vae-se deslocando e cicatrisando ao mesmo tempo 
que se vae estendendo. Uma outra complicação, felizmente 
rara é a gangrena dos órgãos genitaes. 

Formam-se, á volta do cancro, pontos negros; depois 
esta região incha, recobre-se de phlyctenas e toma uma 
côr ecchymotica e ennegrecida, n'estes casos a verga ou 
mesmo o scroto são destruídos rapidamente em parte ou 
na totalidade ; o mal estende-se ás coxas e abdomen ; o 
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estado geral torna-se grave, de aspecto typhoide. Algumas 
vezes a gangrena, quando devida ao vibriâo sceptico, 
como no caso citado por Fournier, é fulminante, impor
tando a perda da verga e do scroto em algumas horas. 
Já no principio d'esté capitulo me referi á existência do 
cancro mixto, demonstrada, por modo irrefutável por 
Rollet. 

O cancro mixto resulta da associação, no mesmo 
ponto, do virus canceroso e do virus syphilitico, podendo 
a innoculaçã"o d'estes dois virus fazer-se simultânea ou 
successivamente. Se o individuo apanha simultaneamente 
os dois virus, o cancro mixto tem dois períodos na sua 
evolução. O primeiro é o período de evolução do cancro 
molle, o segundo o período de evolução da syphilis; cada 
um com os seus caracteres distinctivos. 

O cancro molle estará no termo da sua evolução, 
quando principia a do cancro syphilitico; mas por vezes 
vê-se persistir algum dos cancros satellites do cancro 
molle primitivo. Estes cancros satellites têm uma grande 
importância para o diagnostico do cancro mixto. 

Se a innoculaçao dos dois virus se faz successivamente, 
cada um evoluciona independentemente, com os seus sym-
ptomas. 

Diagnostico do cancro molle.—Muitas vezes é o me
dico procurado pelo cliente, portador d'uma ulceração em 
estado de verdadeira anciã e inquietação, pelo receio de 
que seja de natureza syphilitica a infecção de que é 
portador. Neste caso importa precisar nitida e rapidamente 
os caracteres distinctivos do cancro. A sua appariçao ao 
fim de três, quatro ou cinco dias depois do coito infe
ctante, os seus bordos talhados a pique e descollados, a 
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profundidade da ulceração, com o fundo recoberto de uma 
borra amarellada e adhérente, a ausência de endurecimento 
e de annei cartilaginoso — taes são os elementos para o 
diagnostico do cancro molle. Mas importa nâ"o confundir 
com o cancro syphilitico, a cujo estudo dedicarei um ca
pitulo especial, neste trabalho, nem com certas doenças 
ulcerosas dos orgaos genitaes, como sejam a balanite, a 
laceração traumatica do freio, etc., onde faltam os cara
cteres tão nítidos do cancro simples. 

O diagnostico differencial do cancro molle e do her
pes é mais delicado e é importante conhecê-lo. No herpes, 
geralmente a erupção é precedida de ardência, picadas e 
cócegas; a região attingida torna-se rubra e tumefacta; ha 
dores na pelle e na mucosa, e em seguida o appareci-
mento de pequenas visiculas transparentes, da grandeza 
de cabeças de alfinetes. Mais tarde estas visiculas rom-
pem-se deixando no seu logar pequenas erosões circulares, 
de bordos polycyclicos e monocyclicos, de modo que o 
conjuncto da ulceração apresenta-se com bordos franjados, 
perfeitamente nítidos e visíveis á lupa, absolutamente ty-
picos do herpes. 

Da superficie da erosão, visto tratar-se d'uma ulce
ração superficial, por expressão, vê-se correr um liquido 
transparente e abundante, inteiramente distincto do pus 
do cancro molle e do liquido sanguinolento do cancro sy
philitico, obtidos pelo mesmo processo. É por conseguinte 
uma doença insignificante e benigna o herpes. Pôde ainda 
confundir-se com balanite pustulo-ulcerosa, doença vene
rea inteiramente benigna, cuja suppuração é insignificante. 
Mas nos casos embaraçosos, a despeito de todos estes ca
racteres differenciaes, um grande recurso nos resta e este 
definitivo, para o diagnostico do cancro simples — é a sua 
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inoculação. Esta deve ser feita em algum dos membros 
superiores, com todas as precauções da asepsia, para evi
tar a lymphangite ou o bubon, e depois podemos investi
gar a existençâo do bacillo de Ducrey no pus do cancro 
inculado e até cultiva-lo no sangue gelosado. 

Tratamento —Os processos cirúrgicos para tratar o 
cancro simples, como a excisâ"o, a raspagem, a cauteri-
sação ignea ou chimica s3o meios que hoje na"o se de
vem utilisar, porque n2o só expõem o doente a largas 
cicatrizes,, mas ainda, quando falham, reinfectam os seus 
bordos e augmentam a sua superficie. É um facto que 
o medico nunca deve perder de vista a auto-inoculaç3o 
d'esta espécie de cancro. Os processos medicos sâ"o pre
feríveis sob todos os ' pontos de vista. Importa transfor
mar esta ferida virulenta numa ferida simples, o que se 
consegue d'um modo seguro pelo processo de M. Emery. 
Este methodo para o tratamento do cancro simples é o 
seguinte: aconselha-se o doente a dar á verga banhos 
tépidos de agua fervida durante dez ou quinze minutos; 
depois lava-se cuidadosamente a ulcera com algodão hy-
drophilo embebido em agua oxigenada, de dose volumes. 

Em seguida recobre-se de vaselina as partes s3os visi-
nhas do cancro e pulverisa-se com chloreto de ethylo a 
ulcera, durante quinze minutos, sem ultrapassar os seus 
bordos, congelando exacta e minuciosamente a superfície 
ulcerada. Terminada a pulverisação, pulvilha-se o cancro 
com calomelanos ou oxido de zinco, e protege-se com um 
pouco de algodão hydrophilo. 

No dia seguinte renova-se este tratamento e assim 
durante os oito primeiros dias e depois de dois em dois 
dias, até o seu desapparecimento. Este methodo tem a 
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vantagem de não provocar dôr alguma, nem exige o des

canço no leito, abreviando muito a duração do tratamento. 
É applicavel a todas as variedades de cancro molle, qual

quer que seja a sua sede, o seu numero, a sua forma e 
dimensões. Se ha receio de formação de bubon, procurase 
prevenir a suppuração, pela applicação de compressas hú

midas ou de unguento napolitano ; e, se apesar de tudo, 
nãò se pôde evitar, recorrese á puncção aspiradora do foco 
purulento ou á sua incisão, tendo o cuidado de evitar as 
incisões largas, com que o doente nada lucrará, poupandoo 
antes ás contingências do apparecimento de cancros secun

dários e do phagedenismo, por diffusão do pus virulento. 
Basta tocar as paredes do adenophlegmão formado 

com uma solução de chloreto de zinco a 1/60 e depois a 
Y2»> e encher a cavidade do abcesso com qualquer dos pós 
cicatrisantes já citados, evitando assim estas complicações. 

Nos casos de gangrena está indicado o permanganato 
de potássio em penso húmido. 

Se ha phagedenismo, a pomada seguinte. 

Acido pyrogallico vinte grammas 
Banha oitenta ■■> 

é quasi sempre sufficiente para fazer ceder este phagede

nismo. 
Tal é o tratamento do cancro simples, doença pura

mente individual e sem consequências, nas pessoas cuida

das, para as quaes a hygiene não é um mysterio; mas 
pôde, tornarse um verdadeiro perigo social, entre as multi

dões ignorantes do aceio individual, pela sua inoculabidade 
e contagiosidade. Nestas condições o cancro simples pôde 
tornarse um perigo real e só pela educação hygienica se 
pôde combater os seus estragos. 



CAPITULO II 

Blennorragia 

A blennorragia é uma doença tão velha como o 
mundo, é uma doença contemporânea de toda a historia 
da humanidade. A ella se referem todos os antigos, tanto 
gregos como romanos; é talvez a ella também que o Le-
vitico de Moysés allude, chamando-lhe corrimento impuro. 
Mas só depois que Neisser encontrou o seu agente patho-
genico, em 1879, é que ella deixou de ser considerada 
uma doença local, para entrar no grupo das doenças in
fecciosas, como a erysipela ou a pyohemia, e ser conside
rada uma doença geral, capaz de provocar nephrites, albu
minuria e infectar quasi todas as vísceras, nâo existindo 
um único órgão ao abrigo do gonococo. 

Não cabe no limitado espaço d'esté trabalho dizer 
quaes os caracteres d'esté micróbio, nem os meios de que 
no laboratório se servem para o individualisar. 
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Mais importante é saber como pôde elle infectar o 
organismo e se torna nocivo ao individuo. 

O gonococo transmitte-se por contagio de causa geni
tal, mas também se pôde inocular em actos extra-genitaes. 
Está neste ultimo caso a ophtalmia, tio frequente nos re-
cem-nascidos, adquirida na occasião do parto, quando a 
creança atravessa a fileira pélvica de sua mãe, anterior
mente infectada. Pôde o contagio ser devido a contactos 
mediatos, com os dedos, a roupa branca, etc., ou imme-
diatos, e nâ"o devemos nunca esquecer que o gonococo é 
dotado d'uma extrema vitalidade. 

É um micróbio pyogeno, provocando uma abundante 
leucocytose; é um micróbio absolutamente purulento. 

O pus gonococico é verde, filante e contem em 
grande quantidade os micróbios, incluídos no interior dos 
lencocytos ou livres no exsudato. Este pus forma-se á 
custa da mucosa inflammada e irritada, e é devido á lesão 
gonococica da mucosa. 

Esta lesão é, em geral, uma lesão superficial, na ure
thra, com descamação abundante do epithelio e infecção 
profunda das glândulas, causa da reviviscencia do gono
coco. 

Da urethra, da vagina ou da conjunctiva o gonococo 
espalha-se por todo o organismo e vae determinar as suas 
manifestações purulentas. Pôde por via de contiguidade, 
de simples contacto, infectar, no homem, o epididymo, 
a prostata, a bexiga, as glândulas de Cooper, e em cada 
um d'estes órgãos determinar uma inflammação da mesma 
natureza que a da urethra. Na mulher, as coisas passam-se 
d'um modo semelhante, a infecção passa da vagina á ure
thra ou reciprocamente, por contiguidade também. 

Mas não é só isto. 
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A infecção pôde tomar uma marcha ascendente e da 
vagina estender-se ao collo do utero e ao próprio utero, 
dando logar a metrites intensas, com descamaçao da mu
cosa e formação de pus abundante, esverdeado e espesso. 
Do utero propaga-se á trompa e então teremos as salpomi-
gites gonococicas, muitas vezes causadoras de infecções 
puerperaes. Pôde ainda attingir o peritoneo, determinando 
a péritonite localisada ou generalisada. Mas n2o só este 
o modo de generalisaçâ"o gonococica. Na blennorragia ha 
também verdadeiras metastases, em virtude das quaes o 
gonococo pôde attingir vísceras muito affastadas, quer le
vado pela torrente sanguínea, quer por via lymphatica. 

D'ahi um grande numero de pleuresias, péritonites, 
endocardites e arthrites, de origem blennorragica. 

Em toda a parte podemos encontrar o gonococo, mas 
ha certas localisações pelas quaes elle tem uma predileção 
especial. Em primeiro logar estão as articulações, onde 
elle determina as chamadas arthrites blennorragicas, e de
pois o rim, a pleura e meninges, actuando umas vezes 
pela sua presença, pelas suas toxinas outras vezes. 

Vamos agora examinar quaes são os symptomas 
d'esta doença. No homem começa ordinariamente por uma 
urethrite. Quatro ou cinco dias depois do coito infectante, 
sente-se uma dôr, ao nivel da glande, no freio, no meato 
ou fossa navicular. Logo em seguida começa a correr o 
pus, primeiro seroso, sero-purulento depois e finalmente 
purulento, espesso e esverdeado ; em seguida vêm-se dores 
violentas no acto da micção, intensidade do corrimento, 
febre e um mal estar geral. 

Se o gonococo attaca o apparelho ocular, o que acon-
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tece principalmente nos recem-nascidos, a conjunctiva in-
flamma-se e o mesmo corrimento purulento se nota, podendo 
dar uma kératite, capaz de ulcerar a cornea, e, se o tra
tamento se faz demorar, pôde dar logar á opacidade com
pleta da cornea, ou mesmo á fusão do olho, sendo por isso 
a causa d'uma cegueira de nascença. 

• Nas mulheres as coisas passam-se por modo seme
lhante, quer o ponto de partida seja a vagina, quer seja 
a urethra. 

As metastases blennorragicas tem particular interesse. 
A mais frequente é o rheumatismo blennorragico, o 

pseudo-rheumatismo gonococico. Este pôde attingir uma 
só articulação ou muitas ao mesmo tempo, sendo notável 
a tendência que accusa para a ankylose da articulação 
attingida. 

Mas é pela articulação temporo-maxillar, sterno-clavi-
cular e da laryngé que elle revelia especial predilecção. 

É preciso também contar com a toxina blennorragica, 
cujas manifestações clinicas se exercem sobre o systema 
nervoso, sobre o systema ósseo e sobre a pelle. 

Sobre o systema nervoso pôde determinar nevralgias 
de varia ordem, a sciatica particularmente, meningo-mye-
lites, com perturbações sphyncterianas, paraplegias, atro
phias musculares, arthrite das pequenas articulações, re
tracção dos tendões e aponévroses. 

Sobre o systema ósseo pode determinar osteopathias 
diversas. Pôde fazer variar o volume de certos ossos: a ti
bia, o femur, o peroneo, etc; mas affecta particularmente 
o calcaneo, dando logar a uma enfermidade de longa du
ração, extremamente desagradável, compromettendo irre
mediavelmente a marcha. É uma talalgia rebelde a todo o 
tratamento. 
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Na pelle a toxina blemorragica pode determinar eru
pções varias, cujo conhecimento é interessante. Estão 
neste caso a purpura e certas keratoses. Estas são pro-
ducções corneas, que apparecem de preferencia nas ex
tremidades dos dedos das mâ"os ou dos pés, nas plantas 
dos pés e palma das mâ"os. 

Tratamento—Não existe tratamento especifico da ble
norragia. Estamos reduzidos a dois methodos therapeu-
ticos. 

O methodo novo e o methodo antigo. 
Este é um methodo expectante e que consiste em 

dar emollientes até ao fim do período agudo, e só então 
actuar pelos balsâmicos, o santal, por exemplo. 

Está quasi posto de parte na hora actual. O me
thodo novo, devido a M. Jannet, é o methodo das lava
gens modificadoras por meio de permanganato de potassa. 

Dá excellentes resultados na blennorragia genital, 
onde deve ser exclusivamente empregado. Na gonococia 
ocular, na conjunctivite blennorragica, os líquidos modifi
cadores usados sâo as soluções de nitrato de prata ; o pro-
targol ou o hermophenil. 

Nas artropathias blenorragicas a immobilisação é o 
meio mais poderoso da cura, mas podemos ao mesmo 
tempo fazer applicações quentes, ou de salicylato de me-
thylo ou de mesotano. Se estes recursos nâo dao o resul
tado que se procura, recorre-se nesse caso á revulsão, 
pelas pontas de fogo, ou procura-se extrahir o liquido ac-
cumulado na cavidade articular pela puncçâ"o aspiradora 
ou pela abertura cirúrgica, evitando assim a ankylose, 
pela organisaçao do liquido accumulado na articulação. -Se 
ha contracturas musculares ou tendinosas está indicado o 
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tratamento hydromineral, nas estancias sulfurosas; mas nSo 
ficam por aqui os estragos causados pela blennorragia. Ella 
nâo é nefasta somente para o individuo, vae mais longe, 
attinge também a collectividade e a raça. 

Muitos jovens levam, quando se casam, á corbeille 
da noiva a blennorragia, essa gotta militar, vulgarmente 
chamada, que nada parece, que pôde durante muito tempo 
n3o conter o gonococo mas que, na occasião de uma ex
citação genital, de um traumatismo, ou de uma fadiga, 
mobilisa o gonococo do fundo das glândulas, onde elle se 
conservava occulto, torna-o apparente e fa-lo reviver com 
toda a sua virulência. Assim é infectada a jovem esposa 
por uma blennorragia embora attenuada, mas uma blen
norragia com todo o seu cortejo de malefícios. 

D'ahi as vaginites e metrites, tantas vezes attribuidas 
ás primeiras relações conjugaes, os períodos menstruaes 
horrorosamente dolorosos, alvorada d'uma salpingite. E 
quantas vezes não é o fim da vida familiar, pela ablação 
annexial, com mutilação e sterilisação da mulher! 

Sobre a raça a influencia nefasta da blennorragia e 
os seus estragos s3o eguaes do lado do homem e do lado da 
mulher. Sâ"o as obstrucções das vias naturaes e modifica
ções dos humores genitaes do lado do homem ; sâ"o do 
lado da mulher a gravidez extra-uterina, hoje mais fre
quente que nunca, e que a salpingite blennorragica muito 
bem explica. 

O epithelio das trompas, privado das suas celhas 
vibrateis, não pôde impellir o ovo fecundado até á cavi
dade uterina. Este fica detido na cavidade da trompa, 
parado no seu caminho, augmenta rapidamente de volume, 
imrnobilisa-se ahi e assim está constituída uma gravidez 
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extra-uterina, com todos os seus riscos para o feto e para 
a mâe. 

Outra também não é a causa de 8o/ l00 das cegueiras 
de nascença. 

Na passagem da fileira pélvica de uma mâe infectada, 
as creanças contrahem a ophtalmia purulenta, principal
mente os primogénitos, quando a duração do trabalho é 
muito mais longa, e portanto mais duradouro o contacto 
com as partes infectadas. 

D'ahi a necessidade de adoptar certas medidas pro-
phylaticas nos hospitaes e mesmo nas casas particulares, 
que consistem em instillar nos olhos dos recem-nascidos 
o nitrato de prata ou o protargol, evitando assim tantas 
ophtalmias desoladoras. 



CAPITULO III 

Syphiiis 

É incontestavelmente a doença mais perigosa da 
triade venerea. É uma doença terrível ainda hoje, se 
bem que já n3o causa o terror de outr'ora, e isto devido 
á syphilisacao reciproca dos indivíduos, produzindo a atte-
nuação dos seus estragos, e ao conhecimento do modo de 
a combater. 

Os seus estragos datam dos tempos immemoriaes, e 
também ella é velha como o mundo. Parece até que nas 
ossadas dos homens prehistoricos se têm encontrado osteo-
pathias indubitavelmente syphiliticas. Na litteratura da 
índia e da China, anteriormente á era christã", se encon
tram descripções mórbidas, que perfeitamente se enqua
dram na symptomatologia mórbida da syphilis. 

$. uma doença que data das idades mais remotas, 
mas uma época houve, em que ella se attenuou por tal 
forma, por motivos hoje ignorados, que quasi deixou de 
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se fallar nella, como se fora uma doença para sempre 
extincta. 

Mas no fim do século XV, em 1405, por occasiîo do 
cerco de Nápoles, pelos exércitos de Carlos VIII, ella fez 
nova explosão, parecerído um mal desconhecido : era o 
mal francez, como então se dizia, provocando rapida
mente terríveis ulcerações, que nada curava. Em poucos 
annos estendeu-se do sul da Italia até ao Norte e d'ahi 
invadiu o resto da Europa. Taes eram os seus estragos, 
que a sociedade se aterrou tanto, como por occasião dos 
grandes flagellos e se defendeu com as medidas mais enér
gicas, ao gosto da época. 

As pessoas attingidas pelo mal de Nápoles, como 
então lhe chamavam em França, eram isoladas em en
fermarias especiaes, os estrangeiros eram expulsos da ci
dade, sob penas rigorosíssimas, e aos parisenses nã"o lhes 
era permittido sahir de suas casas. Até a Egreja, para 
combater a syphilis, instituiu a missa de Job, missa beati 
Jobi contra morbum gallicum. 

Mas, a despeito de tudo, a doença não cessou de 
aggravar-se consideravelmente, tornando-se uma das gran
des calamidades da idade media.. 

Só mais tarde, pela syphilisaçao extensiva das mas
sas, é que a doença se attenuou novamente, e a desco
berta do effeito therapeutico do mercúrio diminuiu consi
deravelmente a sua gravidade. 

Em seguida, a pouco e pouco, a syphilis passou á 
categoria das doenças vulgares, com a qual ninguém se 
inquietava, por serem desconhecidos os seu's estragos; mas 
ultimamente ella adquiriu novamente um caracter de ma-
liguinidade assustador. 

Já no decorrer da idade media se conheciam muito 
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bem as manifestações da syphilis; mas logo a seguir o 
conhecimento das doenças venéreas cahiu num verdadeiro 
chaos, e os auctores confundiam ainda o cancro molle 
com o cancro syphilitico. 

Data do século anterior uma serie de trabalhos elu
cidativos das quescões mais importantes da syphilis. 

Foi em 1853 que Bassereau estabeleceu os caracte
res do cancro molle; só mais tarde em 1903 Ricord e 
ultimamente M. Fournier determinou os do cancro syphi
litico. Finalmente as investigações experimentaes, sobre 
macacos, de Metchnikoff e Roux, e a descoberta, em 
1906 do spirocheta de Schandim, fazem entrar o estudo 
da syphilis numa phase inteiramente nova de prophylaxia 
e tratamento racionaes. 

O spirocheta pallida de Schandim e Hoffman é um 
filamento longo, fino, em spiras curtas e regulares. O nu
mero de voltas de cada spira é variável, geralmente entre 
dez e quartorze. O comprimento do parasita é de cerca 
de 7 micras e a sua largura de 1/í de micra. 

E' difficil vê-lo, em virtude da sua pequenez e tam
bém porque elle reage mal ás matérias corantes;—d'ahi 
o seu nome. 

Corado pelo methodo de Giemsa, a sua presença 
tem sido constatada no cancro syphilitico, nas placas mu
cosas, nos ganglios lymphaticos, nas lesões cutâneas da 
syphilis secundaria, no sangue dos syphiliticus secundá
rios, nas lesões terciária da pelle e tecido cellular subcu
tâneo, onde é mais raro, e nas capsulas supra-renaes ; 
mas é nas lesões da syphilis hereditaria que elle raras 
vezes falha. 

Vamos agora ver quaes s3o os seus effeitos nocivos 
sobre o individuo. 

5 
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Ninguém* está ao abrigo da syphilis, nem existe 
immunidade natural para esta doença ; resta saber como 
a syphilis se contrahe. Na hora actual todos estão de 
accordo em admittir que é o cancro em primeiro lugar 
e depois os accidentes secundários que são contagiosos. 

Para apanhar a syphilis é. necessário o contacto com 
o elemento especifico e contagioso, quer aquelle seja me
diato, quer immediato; mas em ambos os casos produz-se 
em condições bem extraordinárias. 

Alguns segundos de contacto do elemento contagioso 
com uma fracção da epiderme ou d'uma mucosa, por 
insignificante que seja; uma arranhadela, uma ulceração, 
mesmo imperceptível são outras tantas portas de entrada. 

Vamos agora estudar o modo como evoluciona a sy
philis. 

Esta doença apresenta-se com uma serie de mani
festações, obrigatórias umas, facultativas outras. Pertencem 
ao primeiro grupo os chamados accidentes primários e se
cundários. Só nos casos de syphilis concepcional, quando 
a mãe é infectada pelo filho, elles podem deixar de se 
manifestarem: o cancro syphilitico não existe e os acci
dentes começam pelo período secundário. 

Em todos os outros casos é o cancro o primeiro a 
apparecer. 

É o accidente primário, o primeiro em data. 
Depois evoluciona, cura e, muitas vezes, ainda está 

no fim da sua evolução, quando surgem novas manifes
tações. 

São os accidentes secundários que fazem a sua ap-
parição, sobre as mucosas e sobre a pelle. Tratados ou 
não, estes accidentes secundários desapparecem por sua 
vez, podendo mesmo decorrer um largo período sem no-
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vas manifestações: um anno, dois, trez, dez, quinze, vinte 
e até trinta annos. Depois d'esté período de silencio abso
luto, que pôde ser de um ou de trinta annos, novos acci
dentes vâo apparecer; — são os accidentes terciários. 

Estes são facultativos, podem faltar ou apparecer em 
épocas muito variadas. Nos casos mais graves de syphilis, 
podem apparecer logo no fim do primeiro anno—é o ter-
ciarismo precoce. 

Se, pelo contrario, é uma syphilis benigna, podem 
apparecer numa época muito affastada do accidente pri
mário— são os accidentes terciários tardios. 

A evolução geral da syphilis comprehende pois um 
accidente primário, accidentes secundários, ambos obriga
tórios, e accidentes terciários facultativos, que nem em 
todos os casos de syphilis fazem a sua apparição. 

A razão, ainda difficil de dar, segundo todas as pro
babilidades, depende da intensidade do virus, da resistência 
do individuo e da influencia do tratamento. 

E' principalmente contra as manifestações terciárias 
que este é verdadeiramente efficaz. Nenhuma ou quasi 
nenhuma influencia tem o tratamento sobre o cancro; 
sobre os accidentes secundários é bem nitida. 

Mas nâo são só os accidentes primários, secundários 
e terciários os únicos accidentes da syphilis: ha ainda 
outros que acompanham a evolução da doença e que em 
casos de syphilis bem averiguado não cedem ao trata
mento especifico pelo mercúrio e iodeto de potássio—sâo 
os accidentes para-syphiliticos de Fournier, que procedem 
da syphilis mas que nâ"o sâo syphiliticus. Estão neste 
caso : o tabes, a paralysia geral e a., leucoplasia buccal. 

Alguns auctores consideram a para-syphilis uma sy
philis tratada insufficientemente, outros julgam tratar-se 
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de accidentes nitidamente syphiliticus, desenvolvidos num 
período particular da syphilis —o periodo quaternário. 

. Vamos agora estudar cada um d'estes períodos e 
examinar os seus caracteres. 

Periodo primário. É o periodo do cancro. 
O cancro syphilitico tem um periodo de incubação, 

cujo conhecimento é importante. Esta incubação é longa 
e o cancro apparece quasi sempre passados muitos dias, 
quando já estão esquecidas as condições do contagio, três 
semanas em media, depois do contacto infectante. A in
cubação dura quinze dias, nos casos mais raros, em media 
vinte a vinte e cinco dias ; outras vezes quarenta ou cin-
coenta dias. É por vezes difficil dizer-se como principia o 
cancro; porque quasi sempre o doente é colhido de sur
presa; mas nos casos em que se tem podido assistir ao 
seu desenvolvimento, nos casos de syphilis inoculada, o 
cancro começa por uma pequena papula redonda, de 
pouca consistência, que augmenta rapidamente de vo
lume e se ulcera no centro. 

Em quatro a seis dias o cancro está constituído com 
todos os seus caracteres. 

Este é redondo ou ovalar, sempre notavelmente circu
lar. Na maior parte dos casos as suas dimensões nunca 
excedem as de uma moeda de duzentos reis. Outras vezes 
é mesmo tão pequeno que se designa com o nome de ero
são cancriforme. E' endurecido na base e no seu contorno, 
e este endurecimento é um dos seus caracteres específicos, 
dando á apalpação a sensação nítida de cartilagem. 

A sua côr é de um vermelho carregado, o vermelho 
sombrio da carne muscular. E' recoberto por um enduto 
diphteroide, d'uma falsa membrana, quando localisado so
bre as mucosas, e d'uma crosta escura mais ou menos 
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secca quando localisado sobre a pelle. A ulceração, melhor 
chamada exulceração, não cava na profundeza dos tecidos, 
como a do cancro simples ; pelo contrario faz salliencie e 
occupa o vértice d'um pequeno tumor e os seus bordos são 
revirados em godet. Não suppura, e, por baixo do enduto 
diphteroide ou da crosta que o recobre, existe uma super
ficie sangrenta, ao menor contacto, de aspecto granuloso, 
quando limpa, da cor da carne muscular. 

A sua duração é bastante longa : raras vezes um mez, 
ordinariamente seis semanas ou dois mezes. Não é doloroso. 
A cicatrisação faz-se do seguinte modo: o enduto diphte* 
roide ou a crosta secca e desapparece; depois formam-se 
granulações carnudas que vão substituir a exulceração e 
o cancro dá-nos o aspecto de uma ferida simples. 

O endurecimento é menor, desapparece o tumor e em 
duas ou três semanas a cicatrisação é completa. 

Esta cicatriz é liza, luzidia, branca ou violácea, ro
deada por uma zona pigmentada, especifica, se assim se 
pôde dizer, da cicatriz syphilitica. 

Estes caracteres da cicatriz são tão particulares, que 
em muitos casos são sufficientes para reconstituir o dia
gnostico retrospectivo da syphilis. 

Parallelamente ao cancro, outras lesões se vão desen
volvendo no systema lymphatico. Os ganglios tributários 
da região onde o cancro se localisa são sempre attingidos, 
e são os primeiros. E' em geral ao sétimo ou oitavo dia que 
começa esta adenopathia syphilitica. 

Os ganglios augmentam de volume, são duas ou três 
vezes maiores que ordinariamente; mas raras vezes se 
acompanham de lymphangite apparente. Nunca suppuram, 
e um d'elles attinge algumas vezes um volume considerá
vel, que o faz destacar entre os outros. 
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O diagnostico do cancro syphilitico tem a maior im
portância. Já vimos quão différentes s3o os seus caracteres 
dos do cancro simples; mas é necessário nSo o confundir 
também com o herpes. Nesta doença nã"o ha endurecimento 
e a exulceração herpetica tem os bordos franjados, polycy-
clios, resultantes da reunião de varias vesículas visinhas, 
produzindo por expressão uma abundante secreção de li
quido claro. 

Mas esta importância não resulta do cancro em si, 
mas do seu prognostico. Revela a syphilis e permitte pre
ver e remediar uma doença que é sempre grave pelas suas 
consequências sociaes e hereditárias. Só nos casos de pha-
gedenismo elle é perigoso por si mesmo, reclamando a cau-
terisaçïo ignea, mas estes casos são excepcionaes. Vamos 
vêr agora quaes são as manifestações do período secun
dário. 

Depois de uma segunda incubação de seis semanas 
de duração, fazem a sua appariçao as manifestações do pe
ríodo secundário. Estas podem coincidir com a evolução do 
cancro ou seguir-se immediatamente ao seu desappareci-
mento. Outras vezes as duas ordens de manifestações es
tão separadas por um período de silencio mais ou menos 
completo. 

Estes accidentes secundários s3o as localisações cutâ
neas da syphilis, sa"o as suas localisações mucosas e visce-
raes. Na pelle e nas mucosas estes accidentes tem caracte
res especiaes e particulares: sâ"o elementos eruptivos de 
forma redonda, agrupados em anneis. 

O primeiro dos accidentes secundários é a rozeola sy
philitica, constituída por pequenas maculas, sobre a pelle 
das' partes do corpo n3o expostas, de uma cor rosea cara
cterística, semelhante á côr da flor de pecegueiro. 
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Nos dias seguintes, estas maculas tornam-se mais sa
lientes; parte d'ellas transformam-se em papulas, obser-
vando-se portanto, ao mesmo tempo e no mesmo lugar, ma
culas e papulas. Quando este signal existe elle por si é 
sufficiente para se poder affírmar que se trata de syphilis. 

Mas quando o exame não revela, á luz directa, a exis
tência d'estas maculas e d'estas papulas e é portanto nega
tivo, o emprego de vidros azues permitte muitas vezes des
mascara-las. A investigação dos accidentes secundários é 
de uma alta importância e devem procurar-se todos os dias 
para descobrir a syphilis. 

Tanto as másculas como as papulas se desenham por 
toda a parte: no dorso, nos hombros, no tórax, no abdo
men e sobre os membros. Os syphilides papulosos podem 
cercar-se de pequenas escamas situadas na sua peripheria, 
formando o chamado collar de Biett, que tem egualmente 
um grande valor para o diagnostico. 

Alem das maculas e das papulas, ha os syphilides pa-
pulo-erosivas. Neste caso as papulas augmentam muito de 
volume, depois exulceram-se á superficie, principalmente 
nas regiões onde a pelle está mais exposta a fermentações 
de origem sebacea, como succède na prega da virilha, na 
axilla, no sulco internadegueiro, dando logar á formação 
das chamadas mucosas cutâneas. Podem encontrar-se até 
nos espaços interdigitaes e então é indicio d'uma syphilis 
grave. 

Podem ainda observar-se lesões dos pellos e das 
unhas. Os cabellos cahem n3o em massa, como acontece 
com a febre typhoide e a erysipela, mas a espaços, ficando 
indemnes os lugares visinhos. Também estas alopecias es-
peciaes, ditas alopecias em clareira, tem grande importan-
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cia para o diagnostico da syphilis. Do lado das unhas pôde 
notar-se a sua inflammaçâo e a onyxis syphilitica. 

Mais importantes são as lesões secundarias das muco
sas, que constituem o máximo do contagio. São as placas 
mucosas, que se encontram em toda a parte: no nariz, na 
bocca, na lingua, nos órgãos genitaes, nos grandes e nos 
pequenos lábios, na vagina, na mucosa anal. São ellas no 
dizer de Fournier a fonte d'onde se alimenta a syphilis. 

Estas placas mucosas apresentam aspectos différentes: 
erosivas e maculosas umas, as outras são hypertrophicas, 
e reconhecem-se pelos caracteres seguintes: são brancas, 
opalinas, dando a impressão d'uma mucosa sobre a qual 
tocamos com o crayon de nitrato de prata. 

Estes accidentes não causam nenhum incommodo ao 
individuo, ou pouco o podem molestar, porque a placa mu
cosa não é dolorosa. Só a quem fuma muito, ella pode cau
sar perturbações, porque o fumo irrita-a consideravelmente. 
Embora não seja grandemente nociva ao individuo é-o 
comtudo para a conectividade e para a raça, porque é ella 
que, na maior parte dos casos, origina o contagio syphili-
tico. Sob este aspecto o seu poder maléfico é aterrador. No 
período do cancro, a lesão local não determina modificação 
alguma do estado geral; mas outro tanto não succède no 
período das placas mucosas. E' nesta occasião que, a 
maior parte das vezes, surgem as modificações do estado 
geral. 

Estas são: dores de cabeça, principalmente á noite — é 
cephalea syphilitica, —embaraço gástrico e até febre; este 
mal estar é por vezes tão intenso que pôde simular a febre 
typhoide. A temperatura neste caso eleva-se a 39 a e 40 o 

e o doente cahe num estado de prostração intensa ; mas a 
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apparição das placas e da roseola vem quasi sempre tirar-
nos todas as duvidas. 

As principaes Iocalisações visceraes da syphilis são as 
seguintes: o rim pôde ser profundamente attingido, dando 
logar á nephrite syphilitica precoce, com hypertrophia con
siderável d'aquelle órgão, edema intenso, albuminuria, po
dendo esta ir até 40 e 50 grammas de albumina por litro. 
Esta espécie de nephrite cede maravilhosamente ao trata
mento especifico. 

O fígado pôde também ser atacado, dando lugar a 
uma icterícia syphilitica, com o aspecto da icterícia catar
rhal, acompanhada de febre, descoramento das matérias fe-
caes e congestão do fígado; as urinas contêm pigmentos 
biliares. Cede também ao tratamento especifico. 

Alguns accidentes locaes, do período secundário, são 
graves por si mesmos. Estão neste caso a iredo-choroidite, 
com todas as suas consequências e a glaucoma,- necessi
tando a iridectomia, se o tratamento não se faz a tempo. 
Também não são raras as keratites secundarias, exigindo 
uma medicação intensa, de modo a evitar ulcerações, em 
breve seguidas de opacidade da cornea irremediável. 

É da mais alta importância conhecer certos casos de 
syphilis secundaria tardia, ennunciados por M. Fournier, 
e que estão em contradicção com a opinião clássica. 

Segundo esta, o periodo secundário dura três a qua
tro annos, para alem dos quaes a syphilis entra no pe
riodo terciário, deixando de ser contagiosa. 

Segundo Fournier nem sempre assim acontece. Não 
são absolutamente raros os casos de syphilis secundaria 
tardia; são pelo contrario frequentes nos indivíduos que 
fizeram um tratamento especifico insuficiente. São no em-
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tanto syphilis tratadas, que sem isso teriam attingido logo 
o terciarismo 

Observa-se neste caso sobre a pelle syphilides modi
ficados, e desfigurados, cujo accidente principal e mais 
commum é o syphilide palmar ou plantar, de forma len
ticular. Nas mucosas, ao lado das placas mucosas banaes, 
observa-se a glossite despapillante, com superfícies desvas-
tadas. O tabagismo tem sobre o desenvolvimento d'estas 
lesões e sobre a sua longa duração uma acção indiscutível. 

Esta syphilis secundaria tardia tem uma importância 
social considerável, e a ella me referirei ulteriormente, a 
propósito do casamento dos syphiliticus, se o tempo não 
me faltar. 

Os accidentes terciários da syphilis sâ"o facultativos. 
O seu apparecimento ou ausência dependem do trata
mento preventivo anterior, em primeiro lugar, e em se
gundo da natureza do virus syphilitico. O que n2o resta 
duvida, e a pratica hospitalar comprova, é que um grande 
numero de indivíduos chegam ao período terciário. 

O terciarismo, tardio ou precoce tem caracteres muito 
particulares. Os indivíduos attingidos pelo terciarismo tra
zem a marca da fabrica syphilitica, capaz de os fazer re
conhecer immediatamente. 

As lesões d'esté período sâ"o a gomma da pelle e o 
syphilide tuberculo-ulceroso. Reconhecidas estas impõe-se 
o diagnostico da syphilis. 

A gomma da pelle apresenta quatro períodos na sua 
evolução: um período de crueza, um período de amolleci-
mento, um período de ulceração e um período de cicatri-
sação. No primeiro período a gomma forma um tumor 
liso, duro, arredondado, bem limitado, sem adherencia aos 
tecidos visinhos, parecendo incluso da pelle, e indolor. 
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No período de amollecimento a pelle torna-se rubra, 
á superficie, sente-se uma vaga fluctuação, o tumor per-
fura-se em seguida, dando sahida a um liquido vermelho, 
filante, viscoso, muito espesso. 

No período de ulceração vê-se uma cavidade de bor
dos nítidos, talhados a pique e no seu fundo um carnicão 
gommoso, formado por uma massa dura, branco amarellada 
e adhérente. 

Ao fim d'um certo tempo esta ulceração repara-se 
pelo processo ordinário dos gommos carnudos, deixando 
no seu lugar uma cicatriz, e tal é o quarto e ultimo pe
ríodo da gomma. 

É uma cicatriz deprimida, raiada muitas vezes, lu-
sindo ao longe, cercada sempre por uma zona pigmentada. 
Esta pigmentação tem egualmente importância para se 
poder fazer o diagnostico retrospectivo, como succède no 
cancro. 

Esta gomma pode ser única ou múltipla ; pôde desen
volvesse sobre o tegmento e em todos os orgaos: sobre as 
mucosas, no cérebro, nos ossos. Também nenhuma parte 
do organismo está ao abrigo da gomma syphilitica. 

A syphilis tuberculo-ulcerosa pôde apresentar-se sob 
duas formas distinctas : a forma tuberculosa simples e a 
forma tubercufo-ulcerosa. 

A syphilis tuberculosa simples consta de papulas, 
penetrando profundamente na derme, papulas duras, re
sistentes,- de côr sombria característica das lesões syphili-
ticas. Tem um modo de desenvolver-se particular, por pro
pagação excêntrica, em virtude do que pode curar no 
centro, ao passo que a peripheria está ainda em evolução. 

A syphilis tuberculo-ulcerosa apresenta absolutamente 
a mesma disposição ; somente os tubérculos, em vez de 
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serem duros, resistentes e seccos, amollecem e ulceram-se. 
Esta ulceração é irregular, anfractuosa, coberta de crostas 
espessas e duras, pardacentas ou esverdeadas, adhérentes 
ao fundo. Por baixo das crostas esta é em tudo similhante 
á do cancro. 

Mas não termina aqui o terciarismo : elle pôde inva
dir todas as vísceras, em todas fazendo estragos. Seria pre
ciso passar em revista toda a pathologia se quizesse fazer 
uma descripçâo exacta do terciarismo syphilitico. A syphi
lis terciária ataca os músculos, os ossos, as articulações, o 
tubo digestivo, o pulmão, o coração, os vasos, os órgãos 
genitaes internos e externos; pôde produzir a diabetis; 
mas é o systema nervoso que mais profundamente é at-
tingido. 

No systema ósseo ataca de preferencia o nariz : pôde 
perfurar os ossos do nariz, o sub-septo, etc., produzindo 
deformações d'esté órgão as mais caprichosas. 

A abobada nasal e a base são as partes do nariz 
mais profundamente attingidas. Na abobada nasal a sy
philis naso-craneana ataca a ethmoide, necrosando em 
parte este osso. 

O sequestro assim formado, mobilisa-se no meio 
d'uma atmosphera purulenta e determina, por propagação, 
e infecção da visinhança, phlegmasias meningeas, menin
gites ou abcessos cerebraes. 

Na base podem encontrar-se lesões análogas ás da abo
bada. O terciarismo pôde egualmente determinar seques
tros do pavimento nasal, que também se mobilisam por 
sua vez, dando origem a abcessos que ao menor esforço se 
podem abrir na cavidade buccal, produzindo a perfuração, 
muitas vezes irremediável, da abobada palatina. Como con
sequência d'esté accidente, a voz é nasalada, os líquidos e 
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os alimentos sâo lançados pelo nariz, na occasiâo da de
glutição. 

Das vísceras é sobre o pulmão onde a acção da sy
philis melhor se patenteia. É ella que no feto produz a 
chamada pneumonia branca. É uma verdadeira arterite 
pulmonar diffusa, em que os alvéolos pulmonares sâo com
pletamente attingidos por um processo hyperplasico, intei
ramente incompatível com a vida. 

Pode, nas creanças e nos adultos, causar a brocho-
pneumonia ou a dilatação bronchica, pôde determinar 
cicatrizes tracheaés, congestões pulmonares ou gommas. 
Estas reunindo-se e ulcerando-se simulam perfeitamente 
as cavernas da tuberculose pulmonar chronica. Nestes casos 
a medicação especifica, quando todos os outros recursos 
falharam absolutamente, produz verdadeiras resurreições. 
D'ahi a importância absoluta de fazer o diagnostico d'esta 
espécie de pneumopathias. 

Os escarros não contem bacillos, e a presença, na 
pelle, de uma gomma ou de um tubérculo simples ou ul-
ceroso, verdadeiros stigmates da syphilis, permittirá affir-
mar, com toda a probabilidade, que a lesâ"o pulmonar é de 
natureza syphilitica. 

E' sobre o systema nervoso, como já dissemos, que 
mais se faz sentir a influencia nefasta do terciarismo sy-
philitico. 

Embora nâ"o se saiba a razâ"o d'isso, é manifesta a 
predilecção que a syphilis revela pelo systema nervoso, 
pela medula e pelo encephalo, e a sua acção ahi se mani
festa sob a forma de gommas e sob a forma de arterites. 

A arterite é a inflammaçao arterial especifica, porque 
a syphilis primeiro que tudo affecta as artérias. A arterite 
é a lesão inicial da syphilis e é por arterite que a syphilis 
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actua em toda a parte. É graças á arterite que as gommas 
se formam e é ainda devido a ella o próprio cancro. E' ella 
a causa das lesões em todos os órgãos. 

Estas consistem primeiro na infiltração da tunica 
adventícia, espessamento das outras tunicas da artéria, 
com retrahimento consecutivo do calibre do vaso. Produ-
zem-se tanto no systema nervoso como nos outros órgãos. 
No cérebro e medula determinam thromboses e a oblitera
ção do tronco vascular. 

Á arterite oblitérante seguir-se-ha a destruição e ne
crose do vaso obliterado, com amollecimento da região irri
gada. A syphilis pôde attingir também a artéria de outro 
modo, dilatando-a e dando lugar á formação de aneurys-
mas, que ao menor esforço se rompem, ou por qualquer 
outra causa capaz de elevar a tensão sanguínea, determi
nando assim hemorrhagias mais ou menos abundantes, 
conforme o calibre do vaso roto. 

No cérebro as coisas passam-se pelo mesmo mecha-
nismo. 

O amollecimento é consecutivo á obliteração da syl-
via, por arterite, e a hemorrhagia é consecutiva á ruptura 
vascular, na capsula interna ou em qualquer outra região. 

' Na medula as coisas ainda se passam do mesmo 
modo, com producção de myélites transversas, com os 
seus signaes mais característicos: paraplegia súbita, per
turbações funccionaes dos reservatórios, apparição súbita 
d'uma escara e, em breve tempo, a morte. 

Outras vezes a syphilis é menos nociva, mas marty
risa o doente com soffrimentos contínuos, quando se des
envolvem essas terríveis nevralgias syphiliticas, como são 
a sciatica e a nevralgia do trigemeo, cuja causa pôde 
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passar desappercebida, quando se julga nao se tratar de 
syphilis. 

Falta só fallar do terciarismo phagedenico de M. 
Fournier. Este é um processo de ulceração e de gangrena 
com extensão progressiva e rápida aos orgâos visinhos : á 
pelle, ao nariz, sua victima favorita, ás pernas, ao tronco, 
aos orgãíos genitaes, etc. 

Quasi sempre este terciarismo phagedenico termina 
pela morte, devida ao esgotamento geral, ás complicações 
locaes, ás hemorrhagias, á erysipela, á pyohemia e á se
pticemia. Mas não terminam aqui os estragos da syphilis, 
sobre o individuo. Falta ainda fallar dos accidentes para-
syphiliticos e do período quaternário de Lesser. 

Na opinião de Fournier, estes accidentes são de ori
gem syphilitica, mas não de natureza syphilitica : sâ"o acci
dentes tratados insufficientemente, diz M. Leredde. . 

São a paralysia geral, o tabes e a Ieucoplasia buccal, 
aos quaes já me referi, noutro lugar. 

N3o cabe nos acanhados limites d'esté trabalho fazer 
a descripção de cada uma d'estas doenças. Taes sâ"o os 
estragos que a syphilis é capaz de causar no individuo. 

Em qualquer dos períodos da syphilis as suas lesões 
são sempre neoplasias de origem arterial, embora em cada 
um d'elles essas lesões se revellam com aspectos diffé
rentes. 

Estas neoplasias arteriaes syphiliticas resolvem no pe
ríodo primário e secundário, sem deixar vestígios; mas no 
período terciário estas lesões neoplasias arteriaes, tendem 
á sclerose, chegando por vezes a determinar a obliteração 
do vaso, trazendo, como consequência, o amollecimento da 
região irrigada. 
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Vamos ver agora rapidamente quaes, são os estragos 
causados pela syphilis na collectividade. 

Estes são bem numerosos e frequentes. D'ahi a ne
cessidade de os innumerar já que mais nã"o posso fazer. 
Pertence a este grupo a syphilis familiar, onde ella pro
duz a syphilis congenital e a syphilis das amas ; a syphi
lis pela vaccina; a syphilis no exercito, na marinha e nas 
colónias. 

A syphilis familiar tem como consequências a con
taminação da esposa, a desunião e dissolução do lar, e a 
ruina material da família, por incapacidade do chefe e 
finalmente a syphilisação das amas. 

A syphilis pela vaccina, ainda hoje tão frequente nas 
populações ruraes, onde a vaccinação se faz anachronica-
mente de braço para braço, originando por vezes verdadei
ras epidemias de syphilis. 

Mas ella pôde surgir também, mesmo que se em
pregue a vaccina animal, quando os instrumentos não são 
convenientemente sterelisados. E quantos casos d'estes, 
cuja culpa não pôde ser imputada senão á imprevidência 
e falta de attenção por parte do medico ! 

Qual é a evolução d'esta syphilis vaccinal ? Pôde 
abortar a vaccina e evolucionar só a syphilis, ou podem 
ambas evolucionar ao mesmo tempo, cada doença com os 
seus caracteres distinctivos. 

Outro perigo para a collectividade é o contagio syphi-
litico de origem extra-genital, tão minuciosamente estudado 
por M. Fournier. 

Os cancros extra-genitaes podem localisar-se em qual
quer parte ; mas é na cabeça que elles são mais frequen
tes. Estão neste caso os cancros buccaes, que por mil mo
dos se podem adquirir, os cancros do nariz e dos olhos, 
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os cancros da face, do couro cabelludo e do ouvido, do 
tronco e dos membros, qualquer que seja o modo como 
elle tenha sido adquirido. 

Sobre a raça, qual é a influencia da syphilis ? 
De dois modos diversos, sob o ponto de vista here

ditário, se pôde transmittir a syphilis: depois da conce
pção e durante a concepção. 

Depois da concepção a syphilis comporta-se absoluta
mente como as outras doenças infecciosas. 

Uma mulher gravida, que se syphilisa, transmitte 
por via placentaria a sua doença ao feto. 

Se a contaminação se faz fora do tempo da conce
pção estamos em presença d'um caso de heredo-syphilis. 
Esta hereditariedade syphilitica pôde provir do pae, da 
m3e ou de ambos ao mesmo tempo, e a sua gravidade é 
maior quando a mâe ou ambos estão infeccionados. 

A hereditariedade mixta é a mais nociva e a que 
causa maior numero de victimas. 

Noutro lugar já me referi á syphilis concepcional. 
Esta resulta d'um modo de contagio muito curioso e 

interessante. 
E' o resultado directo da hereditariedade paterna. 
Um homem syphilitico casa-se, quando não apresenta 

já accidentes contagiosos; sua mulher torna-se gravida e 
apresenta perturbações extranhas. 

São todos os accidentes secundários syphiliticus: sy-
philides cutâneas, placas mucosas na bocca, dores de ca
beça e a alopecia em clareira. Não falta nenhum dos sym-
ptomas da syphiles secundaria. 

Por mais que se procure, não se encontra vestígio al
gum do cancro. Também os ganglios não accusam o mais 
leve signal de adenopathia. 

s 
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A habilidade do medico está em interrogar cautelosa
mente o marido, até obter d'elle a confissão do seu estado. 
Elle principiará por negar a existência actual de qualquer 
manifestação contagiosa, algumas vezes de boa fé; mas 
isso n3o basta. Despido nada se lhe encontra, apesar do 
exame mais rigoroso; este homem não apresenta vestígios 
absolutamente de accidentes contagiosos. No emtanto elle é 
um syphilitico confesso. 

Se a honestidade da mulher deixa a menor coisa a 
desejar, é um raio de luz que surge no espirito do medico; 
mas nunca, como aqui, está posta á prova a sua delicadeza 
e habilidade. Em caso contrario, as duvidas augmentam. 

A mulher está gravida de dous ou três mezes e é este 
estado a causa da sua syphilis, e o aborto a sua conse
quência lógica, ou um feto macerado e syphilisado. 

Se o feto não estivesse syphilisado a mãe n3o teria a 
syphilis. 

A esta syphilis decapitada chama Diday syphilis con-
cepcional. 

O accidente inicial é a syphilis do feto, e é ella que 
para a mãe, representa o cancro syphilitico. 

Mas é mais curiosa ainda a lei de Colles-Beaumès : 
uma creança procreada syphilitica nunca contagiona a mãe, 
embora o pae seja syphilitico. 

Uma joven esposa amamenta seu filho, que é syphili
tico, apresentando todos os accidentes, e o pae teve antes 
de casar a syphilis e tratou-se mal. Se examinarmos a mâe, 

4 

contra toda a espectativa, ella não apresenta em parte al
guma o menor estigma de syphilis. 

A razão está em que também a m2e é syphilitica, em
bora a sua syphilis seja uma syphilis attenuada. Submet-
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tida á inoculação experimental da syphilis, ella resiste e 
nâ"o contrahe a doença. 

Muito teria que dizer se tivesse de occupar-me dos 
effeitos desastrosos da heredo-syphilis e das suas manifes
tações clinicas. 

Urge ganhar tempo para me occupar mais demorada
mente do tratamento da syphilis e da defeza social contra 
esta terrível doença. 



CAPITULO III 

O tratamento da syphilis 
— Meios de a combater 

Na hora actual trata-se a syphilis por dois específicos: 
o mercúrio e o iodeto de potássio. 

Parece averiguado porém que toda a preferencia deve 
ser dada ao mercúrio, reservando ao emprego do iodeto um 
papel muito restricto a certos casos de syphilis terciária, as 
gommas por exemplo. 

Estudou-se com paixão a possibilidade de fazer abortar 
a syphilis, fazendo a excisao do cancro logo que este 
apparece. Inventado por Corbis e admittido por M. Diday 
e M. Jullien, entre outros, este methodo parece ter obtido 
alguns successos; mas infelizmente esta questão da irradi-
ç3o não tem dado os resultados que a principio se espera
ram e todos os syphiligraphistas renunciaram a esta medi
cação, porque quasi todos, depois de arrancar o cancro, 
têm visto continuar os accidentes, como nada tivessem 
feito, apparecendo todos os accidentes secundários e tercia-
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rios, e evolucionando a syphilis com todo o seu cortejo 
ordinário de symptomas. 

Resta-nos somente o tratamento pelo mercúrio e pelo 
iodeto de potássio. 

Por três modos se pode administrar o mercúrio a um 
syphilitico: por ingestão, em fricções ou em injecções. 

Passo em claro as différentes formulas como o mercú
rio pôde ser administrado pela bocca ou em fricções. 

Actualmente o tratamento da syphilis pelas injecções 
está no uso corrente e é elle que quasi exclusivamente 
se emprega. 

Podemos dar em injecções tanto os saes solúveis de 
mercúrio, como os insolúveis. Cada um d'elles tem os seus 
partidários, algumas vezes irreductiveis. 

Devo comtudo advertir que, embora os saes insolú
veis tenham uma grande efficacia em certos casos e sejam 
mais commodos na pratica, podem expor a certos acciden
tes mesmo, quando o seu uso já cessou ha muito tempo. 

Quaes s2o os logares em que devemos dar as inje
cções de saes solúveis e de saes insolúveis? 

Podemos injectar os saes solúveis por baixo da pelle, 
nas veias, na conjunctiva. Os oculistas praticam-na no 
fundo de sacco sub-conjunctival, onde os saes solúveis de 
mercúrio sã"o bem supportados e muito efficazes; pode 
dar-se injecções de saes solúveis intra-rachidianas e intra-
trachiaes. 

O methodo hoje mais empregado é o das injecções 
intra-musculares, quer com os saes solúveis, quer com os 
saes insolúveis. 

No caso de saes insolúveis as injecções só podem 
ser intra-musculares. 

Ha pontos de eleição, para a picada. O melhor é o 
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ponto de M. Barthélémy, situado ao meio. de uma linha 
que vae do vértice da prega internadégueira á espinha 
iliaca anterior e superior, e que corresponde exactamente 
ao bordo externo do musculo grande nadegueiro. A pi
cada deve sempre ser dada antes mais acima que abaixo 
d'esse ponto, onde expõe a lesar os nervos ou a provocar 
mesmo a necrose, como já se tem observado em alguns 
casos. 

São numerosos os saes solúveis que se tem empre
gado nas injecções. 

Os principaes são: o benzoato de mercúrio; o subli
mado corrosivo; o hermophenil; o bi-iodeto de mercúrio, 
um dos primeiros empregado; o cacodylato de mercúrio, 
nos enfraquecidos; o salicylate de mercúrio. 

Taes s3o os saes de mercúrio, todos empregados cor̂  
rentemente e obedecendo cada um a determinadas indi
cações. 

Superior a todos estes saes reputo o bi-brometo, que, 
segundo varias experiências, algumas da minha observa
ção, que citarei a seguir, parece destinado a um largo 
futuro. 

Os argumentos a seu favor, sustentados e defendi
dos pelo Dr. Dalimier, cuja formula é a seguinte : 

Brometo mercurico 1,8 
Brometo de sódio crystallisado a H sO . . 1,4 
Agua distillada, q. b 100 cc. 

São: 
E' de todos os saes orgânicos e inorgânicos de mer

cúrio o menos doloroso. 
E' facilmente absorvido, porque é solúvel, no soro 
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physiologico, o que nâo succède com a maior parte dos 
compostos mercuriaes. 

As suas soluções podem, sem inconveniente, ser es

terilisadas a 120o, dandolhe uma grande estabilidade. 
A sua riqueza, em milligrammas de mercúrio activo, 

também é maior que em outro qualquer dos preparados 
em uso, como pôde verse pelo exame comparado do 
quadro seguinte : 

QUADRO COMPARATIVO DA PERCENTAGEM DE MERCÚRIO 
NOS PRINCIPAES SAES SOLÚVEIS 

NOMES 

0 
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OBSERVAÇÕES 

Benzoato de Hg. . . 
Bicloreto » » . . . 
Hermophenil . . . . 
Cacodylato hydrargi

Biiodeto de Hg. . . 

BiBrometo . . . . 

45.2 
74 

4T,8 

54,79 

44 

42,19 
5,55 

1 % 
1 
2 

1 

0,4 
1 

0,5 
i ,8 

1 a 2 c c . 
1 a 2 » 
1 a 2 » 

1 a 2 » 

1 a 2 » 
1 » 

1 a 2 » 
1 a 2 » 

4.5 a 9 
7,40 a 38,76 
8,38 a 16,76 

5,47 a 10.95 

1,76 a 3,50 
4,4 

2,10 a 4,21 
10 a 20 

Com ou sem cocaína. 
Com ou sem cocaína. 
Com ou sem cataigina. 

Cáustico, doloroso, dis
sociase. 

Sol. oleosa Panas. 
Sol. aquosa com ou 

sem phosphato de 
sódio. 

Conservase mal. 
Indolor 

Parece, portanto, que o bibrometo é o sal de mer

cúrio de preferencia para o tratamento da syphilis. 
As observações que fiz no nosso Hospital e fora 

d'elle, confirmam tudo quanto fica dito. 
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OBSERVAÇÃO I 

L. B. 24 annos, residência na Foz do Douro. Este individuo é 
um syphilitico reconhecido,- e os accidentes evolucionam em pleno 
periodo terciário. Nunca teve outra doença. Apesar de ter feito,uso 
das fricções, as manifestações cutâneas s3o d'uma rebeldia desani
madora e importuna. 

Deu em seguida injecções de cacodylato e ellas persistem, bem 
como uma terrível nevralgia do território do trigemeo, que o aco-
mette todos os dias, á tarde e nâo o abandona senão depois de dor
mir algumas horas. Sente por esta occasiao vómitos, enfartamento 
do estômago e os olhos injectam-se, produzindo-lhe um mal estar, 
indefinível. As manifestações cutâneas sao pequenas vesículas dis
persas, cheias de liquido seroso, que se rompem, observando-se no 
seu centro um pequeno ponto escuro. 

Appliquei-lhe o bi-brometo, a principio duas ampolas e depois 
uma em cada dia. Ao fim de algum tempo, quando tinha tomado, 
vinte injecções, todas estas perturbações tinham cessado completa
mente. Nunca accusou signal de dôr no acto da injecção, nem estas 
deixaram nódulo algum. Alguns existiam do tratamento anterior, 
dolorosos ainda, apesar de datarem de ha mais de dois mezes. 

Pois esses mesmos desappareceram também, applicando o bi-
brometo sobre os nódulos, a titulo de experiência e com o consenti
mento do doente que, com grande satisfação, viu que elles regressa
vam até que desappareceram. 

Também este doente me confessou que a dôr era nulla, compa
rada com a que lhe causava o cacodylato de mercúrio. 

OBSERVAÇÃO 11 

J N., 45 annos, também residente na Foz. Este doente também 
está no 3.0 periodo. Accusa perturbações cerebraes e medulares, 
assim como perturbações digestivas de toda a ordem. 

Não tolerava as injecções; mas instado consentiu em que se 
lhe desse uma de bi-brometo a titulo de experiência. 

Por nâ"o sentir as dores causadas pelas outras injecções conti
nuou a fazer uso do bi-brometo, com que melhorou consideravel
mente, sem que nelle se observe nódulo algum doloroso. 
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OBSERVAÇÃO III 

A. L. 18 annos, concelho da Feira. 
Esta syphilis está no principio do terciarismo. Já teve compli

cações oculares, pelo que lhe deram algumas injecções de bi-iodeto, 
em solução oleosa. Nã"o as pôde supportar. As dores eram tão vio
lentas que o doente ficava inutilisado para qualquer occupação du
rante muitas horas e algumas vezes até ao dia seguinte. Fez por 
isso uso de pílulas e fricções, mas pouco resultado colheu. As in
jecções produziram-lhe nódulos muito volumosos, um dos quaes 
deu lugar a um abcesso, cuja cura durou mais de um mez. Fui 
procurado por este doente, que se queixava de horríveis dores de 
cabeça e articulares, que o impossibilitavam de sahir de casa. 

Conhecida como já era por mim a natureza da doença, acon-
selhei-o a fazer uso das injecções de bi-brometo. 

Respondeu-me immediatamente que preferia morrer, taes os 
soffrimentos que lhe causaram as que já tinha mandado dar em 
outro tempo. Gastei todo o meu ehthusiasmo a convencê-lo de que 
as injecções de bi-brometo não doiam, e foi preciso gastar muito 
tempo até consentir que lhe desse uma a titulo de experiência. Dada 
esta ficou muito surprehendido por ella nâ"o produzir o soffrimento 
que as outras lhe tinham causado. 

Tinha-me pedido para se deitar na minha cama, até lhe passar 
a dôr, que sempre o affligia depois das injecções, impedindo-o de 
andar. Dada a injecção perguntei-lhe se queria deitar-se. Nada me 
doe, respondeu, sinto apenas uma pequena impressão que nâ"o me 
incommoda; e acompanhou-me desde minha casa até á Escola sem 
accusar o menor soffrimento. Continuou todos dias, até perfazer 24 
injecções, desapparecendo-lhe neste intervallo todos os padecimen
tos. Elle que tinha tanto horror ás injecções já me procurou para 
fazer um novo tratamento. Também neste doente se nao formaram 
nódulos. 

OBSERVAÇÃO IV 

M. J. É uma rapariga de 25 annos do concelho da Feira. Esta 
rapariga syphilisou-se numa creança que lhe confiaram na cidade, 
para amamentar, mediante uma remuneração insignificante. 
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Por sua vez syphilisou o marido e o filhinho seu com quem 
compartilhava o seu leite. Observei esta mulhersinha, quando ella 
accusava em toda a pujança os accidentes secundários. 

Tratei-a e ao marido pelas injecções de" bi-brometo. Quinze fo
ram sufficientes, para fazer desapparecer todos os accidentes, tanto 
ao marido como á mulher. O filho nada accusava, por emquanto. 

Não se produziram nódulos, nem se queixaram de dor alguma. 
Apenas um mal estar que não durou nunca meia hora sequer. 

OBSERVAÇÃO V 

A. M. 44 annos, natural de Gaya. Apresenta este doente uma 
notável tumefacção nos dois joelhos, com dores e difficuldade na 
marcha, não podendo executar bem os movimentos de extensão. 
Suppuz tratar-se de uma arthrite syphilitica, mas os seus antece
dentes mórbidos não poderam ser averiguados com segurança. A 
sua temperatura é sempre superior a 370. 

Tinham-lhe applicado 12 injecções de benzoato de mercúrio que 
elle achou muito dolorosas e produziram nódulos nas duas nádegas, 
pelo que interrompeu o tratamento. Conhecedor do facto foi-me per-
mittido continuar o tratamento com as injecções de bi-brometo, com 
que elle quasi nada soffria, sem respeitar os nódulos anteriores. 
Estes foram desapparecendo pouco e pouco. Appliquei-lhe algumas 
injecções sub-cutaneas na fossa infra-espinhosa e no ante-braço, a 
titulo de experiência. Nenhum outro incommodo causaram senão 
uma leve dôr e reacção inflammatoria, que desapparecia até ao dia 
seguinte. 

Este doente pouco lucrou com o tratamento mercurial, mas não 
succedeu o mesmo com respeito ao iodeto de potássio. 

OBSERVAÇÃO VI 

A. S. 35 annos, natural do Marco de Canavezes. 
São bem nitidos os seus antecedentes específicos. Teve o cancro 

ha quinze annos, curou-o e não tornou a fazer tratamento algum. 
Nem pilulas, nem fricções, nem nada. Também não teve nenhuma 
manifestação mais, ou se a teve passou-lhe desappercebida. 
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Em setembro de 1907 começou a ter violentas dores de cabeça, 
que iam augmentando de intensidade, e que a principio cederam aos 
anti-nevralgicos. Estas eram sempre acompanhadas de febre. 

Em seguida notou que os músculos se lhe prendiam, não obe
decendo á vontade, principiando pelo hombro direito e perna direita. 
O pé nâ"o podia executar nenhum dos movimentos voluntários. N3o 
podia sequer levantar-se da cama. A 4 de Abril de 1908 vinha no 
comboio, conversando com outro passageiro e de repente perdeu o 
uso da falia durante algumas horas. 

Chegou a casa, onde recuperou o uso da falia, embora um 
pouco arrastada; mas passados 3 dias, estando deitado na sua cama, 
de noite, começou a sentir frio intenso np pé direito, perdeu o uso 
da falia novamente, entrando no Hospital neste estado e com pa-
ralysia do braço e perna direita. Também nâ"o podia fechar o olho 
direito nem mover o globo ocular. 

Fez uso das injecções de benzoato de mercúrio e do iodeto de 
potássio com que melhorou ; mas queixava-se de que lhe eram muito 
dolorosas, e produziam caroços, como pude observar. 

Fez em seguida uso do bi-brometo, que tolerava perfeitamente, 
porque, no seu dizer, nem eram tao dolorosas nem produziam esses 
nódulos que tanto o incommodavam. 

Dei-lhe 20 injecções d'esté sal nas nádegas, no ante-braço e no 
dorso, algumas sub-cutaneas, sem que em algum ponto produzissem 
as dores nem os nódulos das injecções que tinha tomado anterior
mente. 

Todas as perturbações cessaram e o doente retirou-se satisfeito 
por se ver livre da sua terrível doença. 

OBSERVAÇÃO VII 

M. G. 18 annos, natural de Vianna do Castello. 
Esta doente é um dos casos de syphilis mais maligna que tenho 

observado. Era ainda portadora do accidente primário, localisado no 
angulo posterior da entrada da vagina; mas os accidentes secun
dários eram por tal modo intensos que assustavam. 

Tinha o corpo todo coberto de manchas características, e toda a 
bocca e lingua numa ulcera, pela confluência das placas mucosas. 
A abobada palatina, na sua parte media, estava quasi perfurada; 
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era já transparente, e a doente estava em risco d'uma perfuração 
emminente. Era uma placa ou mesmo uma gomma, da grandeza de 
uma moeda de cincoenta reis que ameaçava a integridade d'esté 
órgão. 

Fiz-lhe um tratamento local e geral intensivo, como o caso 
reclamava. Nos primeiros cinco dias dei-lhe duas injecções diárias 
de bi-brometo e depois uma cada dia, quando o seu estado me
lhorou. Ao fim de vinte injecções as placas desappareceram, assim 
como as manchas cutâneas e a abobada palatina estava quasi re
constituída. 

Parei com as injecções quando se começavam a fazer sentir os 
primeiros effeitos da stomatite mercurial. A partir d'entao perdi a 
doente de vista. 

É comtudo certo que a doente supportou as injecções sem accu-
sar o soffrimento, nem se produziram nódulos. 

OBSERVAÇÃO VIII 

M. J., 26 annos, casada, residente no Porto. Esta doente quei-
xa-se de dores no peito e em todos os ossos, principalmente á tarde. 
No exame que lhe fiz nâo notei nada que justificasse essas dores. 

Notei comtudo nos membros manchas escuras, recobertas por 
escamas pouco adhérentes. Interrogada daclarou que já tinha estado 
no Hospital, onde lhe tinham feito o tratamento especifico. 

Aconselhei-lhe o uso do bi-brometo, que ella fez durante dez 
dias, duas injecções por dia e depois uma; mas teve de interromper 
o tratamento em virtude de lhe apparecer uma amygdalite intensa 
e a seguir a menstruação. Logo que este período passou continuou 
o tratamento até completar 24 injecções. 

Ao fim d'esté tempo todas as perturbações cessaram e a doente 
nã"o se queixou nunca de grandes dores, nem as injecções produ
ziram nódulos. 
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Alem d'estas, outras observações pessoaes do mesmo 
valor podia citar, se o tempo me nâo faltasse. 

É para notar a ausência ou quasi ausência de dores, 
não produzirem nódulos, nem stomatites, senão depois de 
um numero relativamente grande de injecções, o que n3o 
succède com os outros saes de mercúrio. 

Por outro lado os resultados obtidos sâo immédiates 
e o medico pôde graduar á vontade e melhor que com 
qualquer outro sal a dose de mercúrio empregado ; por
que as injecções de bi-brometo podem ser preparadas de 
modo que a cada centímetro cubico de soluto corres
ponda um centigramma de mercúrio. 

Dos preparados insolúveis de mercúrio são mais usa
dos o óleo cinzento e os calomelanos pelo vapor. 

Mas já vimos os riscos a que estes saes insolúveis 
podem expor o doente, e alem d'issc são particularmente 
dolorosas, n3o sendo facilmente supportaveis por um 
grande numero de doentes. 

O doente que faz o tratamento mercurial deve cer-
car-se mais que nunca de certo cuidado e esmero na 
limpeza da bocca, dos dentes e gengivas. Deve gargare
jar com chlorate de potássio, muitas vezes ao dia, de 
modo a prevenir, o que muitas vezes consegue, o appa-
recimento de stomatites mercuriaès sempre importunas, 
porque interrompem o tratamento, bem como as pertur
bações intestinaes, a diarrhea e as erupções cutâneas do 
hydrargyrismo. 

Só nos resta saber quaes os meios a empregar na 
defesa social contra a syphilis. 

Estes podem ser de ordem moral, podem ser medi
cos e podem ser sociaes. 
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Os meios de ordem moral dependem da educação 
principalmente, quer civica quer. religiosa. Estão fora'do 
plano d'esté trabalho. 

Os meios medicos consistem no tratamento intensivo. 
Uma syphilis bem tratada é infecunda, diz Fournier; 

mas infelizmente poucos sâ"o aquelles que se tratam con
venientemente. Os meios sociaes abrangem a prophylaxia 
na família e a protecção ás amas ; repressão da prostitui
ção e policia dos costumes. 

A prophylaxia da família deve estender-se á mãe ao 
filho e á ama. 

Segundo a opinião tão auctorisada de Fournier, é 
indispensável adoptar certas medidas antes e depois do 
casamento, no decurso da gravidez e depois do parto. 
Antes do casamento é necessário tratar cuidadosamente 
o futuro marido, educâ-lo sob o ponto de vista dos pe
rigos hereditários da syphilis, mostrando-lhe, sem o assus
tar, as consequências d'esta doença, quando é insuficien
temente tratada. 

E' mesmo um dever imperioso prohibir o casamento 
a um syphilico até que cesse de ser nocivo como esposo 
e como pae. Não são raros os casos em que os filhos, 
procreados de pães syphiliticus, podem infectar secunda
riamente as mães e trazer-lhes assim a syphilis conce-
pcional. 

Alguns levam o seu rigor a ponto de affirmar que 
um syphilitico nunca deve casar; mas na"o devemos ser 
tão intransigentes e tenho mesmo a convicção firme de 
que os syphiliticus podem casar debaixo de certas condi
ções e certas reservas. 

Passados quatro ou seis annos depois do ultimo acci
dente observado, fora já do período dos accidentes secun-
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darios tardios, quando o doente se tratou regularmente, 
pôde ser-lhe permittido casar, sem o menor, inconveniente, 
nem para elle nem para os outros. Nestas condições po
dem procrear filhos perfeitamente sãos, sem inffectar a 
esposa. 

Se apesar de tudo apparece um cliente que não quiz 
ou não soube respeitar os conselhos que se lhe deram, ca
sando antes de decorrerem quatro annos pelo menos, im
porta fazer-lhe um tratamento intensivo, impedir d'uma 
maneira absoluta a paternidade. Se ainda assim a sua mu
lher apparece gravida, então é que as difficuldades come
çam a apparecér. E' preciso proteger a creança, que vae 
nascer, sobre a qual se resentirá naturalmente a heredita
riedade mórbida do pae. Para o conseguir é preciso tratar 
a mãe, e para isso importa examinal-a, para saber se 
ou não ella está syphilitica. Se está, é forçoso trata-la, 
única condição para evitar o aborto. Se o exame do utero 
gravido nos accusa hydramnios ou soffrimento do feto é 
preciso tratar a mãe intensivamente, e sob a influencia do 
tratamento ver-se-ha o feto reanimar-se pouco a pouco. 
Mas ao fim do 7.0 mez, no começo ou mesmo no meio do 
8.° ou no fim, sendo possível, é necessário fazer o parto 
prematuro, se não quizermos assistir ao nascimento de 
uma creança morta. Depois de nascida a creança o trata
mento é mais util do que feito in utero. 

Neste caso é sempre preferível tratar também a mãe, 
embora esta não accuse signaes de syphilis; mas que com 
todas as probabilidades também é syphilitica, confessando-lhe 
toda a verdade, embora esta confissão seja dolorosa para 
ella e para o marido. 

A creança nasce syphilitica e nesse caso é necessário 
absolutamente que a mãe amamente o seu filho ou o sus-
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tente com leite esterilisado, não o confiando á ama, a não 
ser que esta seja também syphilitica. 

Neste caso é preciso tratar a creanea em primeiro lo-
gar; depois tratar novamente os pães, porque o nascimento 
d'um filho syphilitico é signal certo de que elles não estão 
curados; finalmente impedir uma nova gravidez até que 
os pães se tenham tratado convenientemente. 

A prophylaxia das amas é também d'uma alta impor
tância social. E' necessário prevenir a contaminação d'uma 
ama sã por uma creanea syphilitica. 

Muitas vezes as mães, não querem amamentar seu 
filho, por simples capricho, com receio de alterarem a sua 
belleza ou interromperem as suas relações elegantes, e en
tregam os filhos syphiliticus a uma ama que se vae syphi-
lisar inconscientemente a troco d'uma paga miserável. 
Estas têm todo o direito á protecção do medico. 

Se são syphiliticas nenhum inconveniente ha em que 
amamentem uma creança syphilitica, mas se o não são é 
preciso impedir por todos os meios que se tornem syphi
liticas. 

Á mãe compete amamentar um filho, se este é syphi
litico. 

Muito poderia dizer sobre a repressão da prostituição 
e policia de costumes, mas a falta de tempo obriga-me a 
terminar aqui este modesto trabalho. 
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Hnatomia descr ip t ive .—As anomalias vasculares sâo 
mais frequentes e, por isso, mais importante o seu conhecimento do 
que as anomalias nervosas. 

a n a t o m i a topographica . — O theatro anatómico é o 
nosso melhor mestre. 

Histo log ia . — A syphilis da placenta é caracterisada por 
arterites. 

Patholog ia geral .— Sem micróbio especifico nâ"o se propa
gam as doenças venéreas. 

P h y s i o l o g i a . — Os nervos, quando nao estão lesados, sâ"o 
bons conductores eléctricos. 

Materia medica . — Nas syphiliticas gravidas o mercúrio, 
longe de ser um abortivo, é, pelo contrario, o agente prophylatico do 
aborto, por excellencia. 
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Patholog ia ex terna . — As estomatites mercuriaes sâ"o um 
accidente vulgar do tratamento da syphilis. 

Anatomia patho log ica . — As lesões cutâneas, de origem 
syphilitica, são quasi sempre características. 

Hygiene.—Reputo insuficiente a vigilância sanitaria das 
toleradas, tal como é feita. 

Operações.—Reprovo a cauterisação ignea ou medicamen
tosa, como tratamento do cancro duro ou simples. 

Patholog ia in t erna .—O tratamento mercurial é o único 
recurso medico, nos casos de nevralgias de origem syphilitica do 
trigemeo. 

©bstetr ic ia . — Cerca de 8o °/0 dos abortos sa"o imputáveis 
á syphilis. 

Medicina lega l . — Admitto, como medida social, a respon
sabilidade legal dos pães e o direito á indemnisaçâ"o, por parte das 
amas, quando estas sâo syphilisadas pelas creancas que amamentam. 

Visto: Pôde lmprimir-se: 

O Presidente, O Director, 

Placido da Costa. Jrtoraes Caldas. 
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